
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέ-
σμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» 
στη συνεδρίασή του στις 23/3/2021 αποφάσισε λόγω 
της πανδημίας του κορονοϊού, η ετήσια τακτική γε-
νική συνέλευση να πραγματοποιηθεί το δεύτε-
ρο 15ήμερο του Μαΐου, παίρνοντας φυσικά υπόψη 
πώς θα είναι η κατάσταση τότε και με βασικό κριτήριό 
μας την υγεία των συναδέλφων. 
Για τον χώρο και την ημέρα θα σας ενημερώσουμε με 
άλλη ανακοίνωση.

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
Τα τελευταία δέκα χρόνια με την εφαρμογή των μνημονίων, οι συνταξιού-

χοι έχουν γίνει τα μόνιμα υποζύγια των αντισυνταξιουχικών πολιτικών. 
Ο εμπαιγμός έγινε συστηματικός και απροκάλυπτος μετά τις αποφάσεις 
2287 και 2290/2015 του ΣτΕ που έκρινε άκυρες όλες τις μνημονιακές περι-
κοπές των συντάξεων και έπρεπε να επανέλθουν στα επίπεδα της 1/1/2012, 
να δοθούν τα αντίστοιχα αναδρομικά αλλά και τα δώρα.

Με το τέχνασμα της πιλο-
τικής δίκης που προκάλεσε 
ο κ. Βρούτσης και μετά την 
απόφαση του ΣτΕ 1339/2020 
(πιλοτική δίκη) τα αναδρο-
μικά περιορίζονται σε έντε-
κα μήνες, ακυρώνοντας τις 

προηγούμενες αποφάσεις του ίδιου δικαστηρίου τον Ιούνη του 2015. Αυ-
θαίρετα και κατά παράβαση αυτής της απόφασης η κυβέρνηση με το νόμο 
4714/2020 άρθρο 114, αποφάσισε να μην δοθούν αναδρομικά για τα δώρα 
και τις επικουρικές συντάξεις, κόντρα ακόμα και σε αυτή την απόφαση 
1439/2020, έστω για το εντεκάμηνο.   Από το συνολικό ποσό που αφορούσε 
η απόφαση του ΣτΕ (3,9 δισ. ευρώ), η κυβέρνηση επέστρεψε στους συνταξι-
ούχους 1,4 δισ. ευρώ από τις περικοπές στις κύριες συντάξεις τον Οκτώβρη 
του 2020, εξαιρώντας όσα τους είχαν αφαιρεθεί με τη μνημονιακή ληστεία 
των επικουρικών συντάξεων και των δώρων. 
Ο εμπαιγμός συνεχίζεται με τα συστημικά ΜΜΕ και τις εφημερίδες που 
στηρίζουν την κυβέρνηση,  διάφοροι παπαγάλοι προσπαθούν να μας πεί-
σουν ότι θα γεμίσουν τις τσέπες μας ευρώ με τον επανυπολογισμό του ν. 
4670/2020 (νόμος Βρούτση) για τους έχοντες ασφάλιση πάνω από 30 χρόνια.
Η κυβέρνηση ενημέρωνε τους συνταξιούχους ότι ο επανυπολογισμός με 
τα νέα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης καθώς και τα αναδρομικά από 
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Έφυγε από τη ζωή
ο Σπύρος Κότσιας

Στις 15/3/2021, έφυγε από τη ζωή ο συ-
νάδελφος Σπύρος Κότσιας. Γεννημέ-

νος το 1947, αποφοίτησε  το 1972 από το 
Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επι-
στημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.  Εντάχθηκε στην 
οικογένεια των Σιδηροδρομικών το 1973. 
Μετά  τη μεταπολίτευση, εντάχτηκε στο 
ΠΑΣΟΚ και υπήρξε ιδρυτικό μέλος της 
ΠΑΣΚ-ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ.

Ανέπτυξε πλούσια συνδικαλιστική δράση, εκλέχτηκε Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Σιδηροδρομικών Λαρισαϊκός και στη συνέχεια Πρόεδρος της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών για πολλά χρόνια καθώς και μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΕ. Σφράγισε με την παρουσία του και 
τη δράση του τις εξελίξεις στο συνδικαλιστικό κίνημα των Σιδηροδρομικών. 
Επίσης διετέλεσε Νομάρχης Βοιωτίας. Το 2008, αποχώρησε από τον ΟΣΕ 
μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας λόγω συνταξιοδότησης. Η δράση του στο 
μαζικό κίνημα συνεχίστηκε αμείωτη συμμετέχοντας σε μικρούς και μεγάλους 
αγώνες όλα αυτά τα χρόνια, ενώ αρθρογραφούσε  μέχρι και την τελευταία 
ώρα (άρθρα του έχει φιλοξενήσει και «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» της οποίας υπήρξε 
μέλος). Για  την απώλεια του Σπύρου Κότσια, εκτός της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»,  
έβγαλαν ανακοινώσεις, η ΓΣΕΕ,  το ΠΑΜΕ, η ΠΟΣ και η ΠΑΣΚ-Σ.
Στην κηδεία του Σπύρου Κότσια που έγινε στο κοιμητήριο του Χαλανδρίου, 
παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» Σωτήρης Ραυτόπουλος. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών 
«Η ΕΝΟΤΗΤΑ» εκφράζει τα πιο θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια του 
συναδέλφου μας Σπύρου, στη σύζυγό του, τα παιδιά του και τους οικείους 
του. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κύριε Υποδιοικητά, 
Όπως σας είναι ήδη γνωστό, με το υπ’ αριθμ. : Φ 30269/2231/Δ.16.83/ 8-4-
2020 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δι-
ευθετήθηκε υπέρ των ασφαλισμένων του πρ. ΤΑΠΟΣΕ το ζήτημα που είχε 
ανακύψει σχετικά με το αν στις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμό της εφάπαξ παροχής από 1-9-2013 και μετά, θα συμπεριλαμβά-
νονταν και οι δευτερεύουσες απολαβές. 
Το παραπάνω έγγραφο καλούσε τις υπηρεσίες του Ταμείου να προβούν οί-
κοθεν σε αναθεώρηση των εκδοθησών αποφάσεων απονομής της  εφάπαξ 
παροχής με συνυπολογισμό των δευτερευουσών απολαβών στο ΜΟ απο-
δοχών της τελευταίας πενταετίας.  Οι υπηρεσίες του Ταμείου έχουν ξεκι-
νήσει και βγάζουν αποφάσεις και χορηγούν τη διαφορά που προκύπτει για 
τον κάθε συνταξιούχο.
Παρά τη σημαντική προσπάθεια που γίνεται από τους υπαλλήλους του συ-
γκεκριμένου τμήματος, οι αποφάσεις που βγαίνουν είναι λίγες, με αποτέλεσμα 
πολλοί συνάδελφοι να μας λένε χαριτολογώντας ότι με αυτούς τους ρυθμούς 
που βγαίνουν τα χρήματα που δικαιούνται, θα τα πάρουν οι κληρονόμοι τους.  
Σας καλούμε να ενισχύσετε το αρμόδιο τμήμα με υπαλλήλους ώστε να προ-
χωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς η χορήγηση των δευτερευουσών απολα-
βών που δικαιούνται οι συνάδελφοι συνταξιούχοι. 
Ζητάμε να μας ορίσετε συνάντηση μαζί σας, παίρνοντας όλα τα μέτρα προ-
στασίας για την πανδημία.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Για  το ΔΣ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Επιστολή προς τον Υποδιοικητή
του e-ΕΦΚΑ κ. Νικόλαο Παγώνη
για τις δευτερεύουσες απολαβές
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Με διάφορα προπαγανδιστικά τεχνάσματα και λαθροχειρίες, η κυβέρνηση 
προετοιμάζει το έδαφος για τον επόμενο γύρο των ανατροπών στην Ασφάλι-
ση. Λέει για παράδειγμα ότι με την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων 
και τους «ατομικούς κουμπαράδες», οι ασφαλισμένοι θα κάνουν κουμάντο στις 
εισφορές τους και κατ' επέκταση θα καθορίζουν τη σύνταξη που θα παίρνουν 
στο τέλος του εργάσιμου βίου τους. Δεν υπάρχει μεγα-
λύτερο ψέμα, αφού οι εισφορές εξαρτώνται από τον μι-
σθό και γενικά από το εισόδημα του ασφαλισμένου.  Η 
συμπίεση επομένως των μισθών και των εισοδημάτων 
οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μικρότερες εισφο-
ρές, άρα και σε μικρότερες συντάξεις. Κι αυτό ισχύει 
είτε τα συστήματα είναι αναδιανεμητικά είτε κεφαλαι-
οποιητικά (ιδιωτικά). Πάνω λοιπόν στις περικοπές και 
τις ανατροπές που νομοθέτησαν όλες οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις, οι «ατομικοί κουμπαράδες» έρχονται να 
προσθέσουν μια ακόμα καινοτομία: Στα κεφαλαιοποι-
ητικά συστήματα, ενώ οι εισφορές είναι καθορισμένες, 
δεν υπάρχει καμία εγγύηση ούτε για το ύψος της σύνταξης, ούτε αν θα πάρει 
τελικά ο ασφαλισμένος σύνταξη. Κι αυτό η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως «σύγ-
χρονο» και «νέο»!
Επιπλέον, οι «ατομικοί κουμπαράδες», που κουδουνίζει η κυβέρνηση μπροστά 
στα μάτια των νέων ασφαλισμένων, δεν θα βρίσκονται στα χέρια τους αλλά 
στα χέρια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, των τζογαδόρων του χρη-
ματιστηρίου και των «ειδικών» της αγοράς. Οι εισφορές και οι συντάξεις τους 
θα γίνουν έρμαια των χρηματιστηριακών παιχνιδιών, με οδυνηρές συνέπειες, 
όπως δείχνει και η διεθνής εμπειρία, με τα εκατομμύρια των εργαζομένων που 
«έμειναν στον άσο», χάνοντας τις εισφορές και τους κόπους μιας ζωής. Σε κάθε 
περίπτωση, η απάντηση στην κυβέρνηση και την εργοδοσία για το «νέο» που 
φέρνουν,  πρέπει να είναι οι αγώνες των εργαζομένων και των συνταξιούχων, 
που πρέπει να κοιτάνε μπροστά, σε ένα πραγματικά νέο, δημόσιο σύστημα 
Κοινωνικής Ασφάλισης, που θα προσφέρει αξιοπρεπείς συντάξεις και θα 
αντανακλά σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής.
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Περισσότερη ενημέρωση στην ηλεκτρονική
σελίδα της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ»www.trenotita.gr

1/10/2019 θα γίνονταν το Δεκέμβρη 2020, μετά τον Μάρτη του 2021, μετά 
τον Απρίλη 2021 και ο νέος Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι θα δοθούν το «ταχύτερο».
Το σωματείο μας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», το έχει γράψει πολλές φορές και το 

επαναλαμβάνει ξανά, το πρόβλημα 
είναι πολιτικό, με πολιτικές αποφά-
σεις έγιναν οι περικοπές των συντά-
ξεων, με πολιτικές αποφάσεις πρέπει 
να επιστραφούν όλες στους συντα-
ξιούχους. 
Το σωματείο μας δικαιώθηκε σε αυτό 
το ζήτημα,  το πώς η κυβέρνηση αντι-
μετώπισε την απόφαση 1439/2020 
του ΣτΕ, που την υλοποίησε μόνον 
όσον αφορά τις περικοπές των κύρι-
ων συντάξεων με τα αναδρομικά που 
επέστρεψε. 

Πολλοί συνάδελφοι μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ενημερώνουν ότι τους 
παίρνουν από διάφορα δικηγορικά γραφεία και τους ζητούν την αμοιβή για 
τα αναδρομικά που πήραμε τον Οκτώβρη του 2020. Δεν γνωρίζουμε αν έχουν 
υπογράψει εργολαβικά με τα συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία και αν έχουν 
υπογράψει, ας ζητήσουν ευθύνες από αυτούς που τους προέτρεπαν να πάνε 
στους δικηγόρους. 
Οι συνταξιούχοι και τα σωματεία τους δεν πρέπει να αποδεχτούν και να θε-
ωρήσουν τετελεσμένη την λεηλασία των συντάξεών μας. Οι απαιτήσεις μας 
είναι πολιτικά και ηθικά απαράγραπτες, σταθερά και διαχρονικά δεν μπορεί 
να τους εμπαίζει κανένας πρωθυπουργός και καμία κυβέρνηση. Μπορούμε 
και πρέπει να συνεχίσουμε το μόνο δρόμο που μπορεί να έχει χειροπιαστά 
αποτελέσματα, τον μαζικό ενωμένο αγώνα για την επιστροφή όλων των 
ποσών που μας αφαιρέθηκαν και κλάπηκαν με τους μνημονιακούς νόμους.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  Ο  ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ
ΤΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
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ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ 
ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΕΣ

ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΡΥΘΜΟ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΕΧΕΙ Η ΣΕΡΒΙΑ

Σε πρωτοπόρο στους εμβολιασμούς εξελίσσεται η Σερβία, καθώς η χώρα 
των Βαλκανίων έχει τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό εμβολιασμών στην 

Ευρώπη, αξιοποιώντας όλα τα σκευάσματα που κυκλοφορούν κατά του κο-
ρονοϊού. Αντί να κάνει μια πολιτική στροφή προς την ανατολή ή τη δύση 
σε μια προσπάθεια εξασφάλισης προμηθειών, η Σερβία με πληθυσμό λιγό-
τερο των 7 εκατομμυρίων, απευθύνθηκε παντού, πετυχαίνοντας συμφωνίες 
για περισσότερες από 11 εκατομμύρια δόσεις με τη Ρωσία και την Κίνα, των 
οποίων τα σκευάσματα κατά του κορονοϊού δεν έχουν εγκριθεί από τις ευ-
ρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, αλλά και με δυτικές φαρμακοβιομηχανίες. Η 
στρατηγική της κυβέρνησης της Σερβίας λειτούργησε και σημειώνει τον τα-
χύτερο εμβολιαστικό ρυθμό στην Ευρώπη -μετά τη Βρετανία- σύμφωνα με 
τα στοιχεία. Συγκεκριμένα έχει χορηγήσει 29,5 δόσεις για κάθε 100 άτομα, 
την ώρα που η Γερμανία έχει χορηγήσει 10,5 δόσεις ανά 100 άτομα,  στη Γαλ-
λία έχουν δοθεί 10,7 δόσεις για 100 άτομα. Όπως διαβάζουμε στον Τύπο, ο 
Υπουργός Υγείας της Γερμανίας διαπραγματεύεται με την κυβέρνηση της Ρω-
σίας για την προμήθεια 15 εκατομμύρια δόσεις Sputnik-V.  κυβέρνηση  της 
χώρας μας περιμένει την άδεια του ΣΑΡΛ ΜΙΣΕΛ και της ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ 
ΝΤΕΡΛΑΪΕΝ !!!

Η  «ΕΝΟΤΗΤΑ», έγκαιρα και πριν της λήξη (28/2/2021) της ασφαλιστικής 
ικανότητας των έμμεσα ασφαλισμένων των συνταξιούχων σιδηροδρομι-

κών, με δύο επιστολές της, στις 3/2/2021 και 22/2/2021, προς τον Διοικητή 
του e-ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη, οι οποίες κοινοποιήθηκαν και στον αρμόδιο 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη, ζητούσε 
απαντήσεις και ενέργειες εκ μέρους των για άμεση λύση του προβλήματος.
Οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, τελικά, μας έστειλαν  απάντηση με επιστολή τους 
ταχυδρομικώς. και όχι με email όπως θα περίμενε εύλογα κανείς, Κι αυτή την  
επιστολή την παραλάβαμε 29/3/2021, παρότι φέρει ημερομηνία πρωτοκόλ-
λου  25/2/2021. Κατά τα άλλα ο ΕΦΚΑ είναι e-ΕΦΚΑ, όπως υποδηλώνει το 
«e»!!! Η επιστολή αναφέρει, όσα και είχαμε δημοσιεύσει την Τρίτη, 23/2/2021, 
μετά από «ανακάλυψη» του Δελτίου Τύπου του, το οποίο είχε εκδοθεί την προη-
γούμενη Παρασκευή, 19/3/2021.
Η καθυστέρηση της απάντησης, ο τρόπος της και η αργοπορία της (έναν μήνα 
έκανε η επιστολή της να φτάσει στο σωματείο μας, όταν ψηφιακά θα χρειαζόταν 
κάτι λιγότερο από ένα λεπτό) επιβεβαιώνει τη συμπεριφορά της κυβέρνησης 
που παρά το ότι επικαλείται το επιτελικό κράτος και τη ψηφιακή διακυβέρνη-
ση, με τέτοιες πρακτικές αποδεικνύεται το πραγματικό της πρόσωπο. Όταν 
έτσι  αντιμετωπίζεται  ένα σωματείο που απαριθμεί 3.500 μέλη, φανταστείτε 
πως αντιμετωπίζονται και τα μεμονωμένα αιτήματα των πολιτών.
Η απάντηση Τμήματος Ασφαλιστικής Ικανότητας της Γενικής Διεύθυνσης 
Παροχών και Υγείας του e-ΕΦΚΑ αναφέρει τα εξής:
«Επί των αναφερομένων στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σας γνωρίζουμε 
ότι: ασφαλιστική  ικανότητα  των  εμμέσων  μελών  ανανεώνεται  κατ'  ασφαλι-
στικό  έτος εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού τους  ως  μελών  
οικογένειας  σύμφωνα  με  την κείμενη   νομοθεσία.   Η   διαπίστωσή της συρροής 
αρκετών ηλικιακών, οικονομικών κλπ. προϋποθέσεων απαιτεί τη συγκέντρωση 
ανάλογου αριθμού δικαιολογητικών και την ταλαιπωρία  υποβολής  και  αξιολό-
γησής τους από τους ασφαλισμένους και τους αρμόδιους υπαλλήλους αντίστοιχα.
Αποσκοπώντας στην απλούστευση της ανωτέρω διαδικασίας και τη διασφάλιση 
της μεγαλύτερης δυνατής διαφάνειας, τέθηκε πριν λίγες μέρες σε λειτουργία η 
ηλεκτρονική υπηρεσία: Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους.
Μέσω της πλατφόρμας αυτής, κάθε άμεσα ασφαλισμένος ή συνταξιούχος μπο-
ρεί, με χρήση των κωδικών του taxisnet, να αιτηθεί και να αποδόσει ασφαλιστική 
ικανότητα σε σύζυγο και τέκνα και να τα απογράψει παράλληλα στο φορέα, αν 
για οποιονδήποτε λόγο αυτό δεν έχει συμβεί. Θα πρέπει να ακολουθήσει τις αναρ-
τημένες οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας και να διαθέτει τα στοιχεία ταυτοποίησης 
του μέλους οικογενείας του. Αν πρόκειται για σύζυγο Έλληνα/Ελληνίδα υπήκοο, 
χρειάζονται τα στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου και ο δήμος οικογενειακής με-
ρίδας, ενώ για υπήκοο Ε.Ε. τα στοιχεία του διαβατηρίου και για υπήκοο τρίτης 
χώρας τα στοιχεία του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής. Σημειώνεται ότι σε 
συζύγους άνω των 67 ετών χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα αορίστου χρόνου. 
Αν πρόκειται για τέκνο και ειδικότερα άνω των 18 ετών, πέρα από τα ανωτέρω 
χρειάζεται να δηλωθεί το ΑΦΜ του και αν είναι φοιτητής, ο αριθμός ακαδημαϊκής 
ταυτότητας.
Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης των στοιχείων και της υποβολής της αίτη-
σης, εφόσον όλοι σι έλεγχοι ολοκληρωθούν επιτυχώς, το αποτέλεσμα θα είναι ένα 
από τα 3 κάτωθι σενάρια:
α) Το έμμεσο μέλος δεν είναι απογεγραμμένο αλλά διαθέτει ασφαλιστική ικανότη-
τα, οπότε απογράφεται.
β) Το έμμεσο μέλος είναι απογεγραμμένο αλλά δεν διαθέτει ασφαλιστική ικανότη-
τα, οπότε του αποδίδεται ασφαλιστική ικανότητα.
γ) Το έμμεσο μέλος δεν είναι ούτε απογεγραμμένο, ούτε διαθέτει ασφαλιστική ικα-
νότητα, οπότε απογράφεται και του αποδίδεται ασφαλιστική ικανότητα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΓΑΔΑΚΟΥ ΝΑΓΙΟΥΛΑ»

Απάντηση e-ΕΦΚΑ στην  «ΕΝΟΤΗΤΑ» σχετικά με 
την ασφαλιστική ικανότητα των προστατευομένων 

μελών ασφαλισμένων τ. ΤΑΥΤΕΚΩ
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Πέρυσι 7 Απρίλη 2020 Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Πέρυσι τέτοια 
μέρα, στην Ελλάδα ανακοινώνονταν 20 νέα κρούσματα κορονο-
ϊού και οι διασωληνωμένοι ήταν 90 πανελλαδικά. Οι νεκροί ήταν 
συνολικά 79 από την αρχή της πανδημίας και τα καταγεγραμμένα 
κρούσματα 1.775. 
Φέτος 7 Απρίλη 2021 Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Φέτος τέτοια 
μέρα στην Ελλάδα, ανακοινώνονται 3.445 νέα κρούσματα κορονο-
ϊού, 749 διασωληνωμένοι, 75 νέοι θάνατοι, συνολικός αριθμός νε-
κρών συνανθρώπων μας 8.607. Τα νούμερα είναι συγκλονιστικά. 
Στη χώρα πέρυσι υπήρχε καθολικό lockdown και η κυβέρνηση δι-
αβεβαίωνε ότι «το σύστημα Υγείας λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα 
πλήρως και με επάρκεια». 
Οι υγειονομικοί όμως είχαν άλλη γνώμη, ζώντας από πρώτο χέρι 
την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα Υγείας. Τα μέσα προστασίας 
ήταν ελλειμματικά, το προσωπικό ανεπαρκές, ο κίνδυνος διασπο-
ράς στα νοσοκομεία μεγάλος, οι εφημερίες εξαντλητικές, οι υπο-
δομές εντελώς αναντίστοιχες με τους κινδύνους και τις απαιτήσεις 
μιας πανδημίας που μόλις τότε έδειχνε τα δόντια της στην Ελλάδα.
Πρόληψη δεν υπήρχε, ούτε ένα ανεπτυγμένο σύστημα επιδημιολο-
γικής παρατήρησης και καταγραφής. Οι εικόνες από το Μπέργκα-
μο της γειτονικής Ιταλίας δεν επέτρεπαν κανέναν εφησυχασμό για 
την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα Υγείας και για το «έμφραγ-
μα» στα νοσοκομεία που καραδοκούσε.
Η μέρα δράσης για την Υγεία όπου καλούσαν για τις 7 Απρίλη 2020 
τα σωματεία των εργαζομένων στα νοσοκομεία, με τη στήριξη και 
την αλληλεγγύη δεκάδων σωματείων και φορέων πανελλαδικά, 
ήταν ένα αγωνιστικό ξέσπασμα, μια κραυγή αγωνίας και προπά-
ντων ένα ηχηρό μήνυμα διεκδίκησης, με μεγάλη απήχηση στους 
υγειονομικούς, στους εργαζόμενους και συνολικά στο λαό.
Το σύνθημα «κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή» έσπασε τη σιωπή 
που προσπαθούσε να επιβάλει η κυβέρνηση, κουνώντας το δά-
χτυλο της «ατομικής ευθύνης». 
Η πρώτη συντονισμένη πανελλαδικά κινητοποίηση μέσα στην 
πανδημία ήταν γεγονός. Από δεκάδες νοσοκομεία και Κέντρα 
Υγείας ακούστηκαν τα αιτήματα για μαζικές προσλήψεις μόνιμων 
γιατρών, νοσηλευτών και άλλων υγειονομικών, για πλήρη και άνευ 
όρων επίταξη κλινών, κλινικών, εργαστηρίων και ΜΕΘ, για Μέσα 
Ατομικής Προστασίας σε όλους τους υγειονομικούς κ.ά.
Παρά την προσπάθεια συκοφάντησης από την κυβέρνηση και τα 
συστημικά ΜΜΕ, η μέρα δράσης για την Υγεία καταγράφηκε ως 
μια σπουδαία παρακαταθήκη για τους αγώνες που ακολούθησαν. 
Καθοριστική συμβολή είχαν οι αγωνιστές υγειονομικοί μέσα από 
τα σωματεία τους. Αλλά και τα συνδικάτα και οι φορείς του κινή-
ματος, που πρωτοστάτησαν στην αλληλεγγύη και στη στήριξη του 
δίκαιου αγώνα. Συμμετοχή σ’ αυτή την προσπάθεια είχε και το 
Σωματείο μας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» μέσα από τη Συντονιστική Επιτρο-
πή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων και 
γι’ αυτό είμαστε υπερήφανοι. 
Οι προειδοποιήσεις για την άθλια κατάσταση όπου βρισκόταν 
το σύστημα Υγείας και πριν την πανδημία, εξαιτίας της πολιτικής 
εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης από όλες διαχρονικά τις 
κυβερνήσεις, επιβεβαιώθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο.
Με την πρώτη μεγάλη έξαρση των κρουσμάτων, και ενώ δεν είχε 
παρθεί από το κράτος κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας της 
υγείας του λαού, οι ανεπάρκειες του συστήματος Υγείας οδήγησαν 
σε «φρακάρισμα» και αδιέξοδο, με αποκορύφωμα την κατάσταση 
στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Νοέμβρη και Δεκέμβρη. Σήμερα 
μετράμε πάνω από 8.500 νεκρούς και καθημερινά πάνω από 100 
διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ στα νοσοκομεία.
Η σημερινή εικόνα των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας μιας 
νόσου, τα αλλεπάλληλα τοπικά και γενικά lockdowns και η αποθέ-
ωση της ατομικής ευθύνης, αντί για μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου 
συστήματος Υγείας και επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, δεν είναι 
μόνο επιβεβαίωση των αδιεξόδων που συνεπάγεται για το λαό η 
πολιτική που βάζει την υγεία, συνολικά τις ανάγκες του στη ζυγα-
ριά του «κόστους - οφέλους» για το κεφάλαιο. Είναι ταυτόχρονα 
απόδειξη ότι ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας της Υγείας δεν μπο-
ρούν να συνυπάρχουν προς όφελος του λαού.
Με εφόδιο αυτήν τη σημαντική πείρα από τον έναν χρόνο παν-
δημίας, υγειονομικοί, σωματεία και φορείς τίμησαν ξανά φέτος 
αγωνιστικά και διεκδικητικά την Παγκόσμια Μέρα Υγείας, συνε-
χίζοντας τον αγώνα για την υγεία, τα δικαιώματα και τη ζωή του 
λαού.

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ
8 Μάρτη
Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας
Η φετινή παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, σχε-

δόν εάν χρόνο μετά την έναρξη της πανδη-
μίας, βρίσκει τις γυναίκες, τους εργαζόμενους, 
τους συνταξιούχους, όλο το λαό μας, αντιμέτω-
πους με την ανασφάλεια, τα αδιέξοδα που γέν-
νησε η κατάρρευση των δημόσιων συστημάτων 
υγείας και η εξάπλωση της πανδημίας στη χώρα 
μας και σε όλο τον κόσμο. Και μαζί με όλα τα παραπάνω την αύξηση των περιστατικών 
βίας απέναντι στις γυναίκες σε συνθήκες εγκλεισμού των πόλεων, της κοινωνικής ζωής 
λόγω πανδημίας. 
Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις τα θύματα που βρήκαν το θάρρος 
να καταγγείλουν και να αποκαλύψουν νέα ή παλιότερα περιστατικά βίας σε βάρος των 
γυναικών, ακόμα και σε βάρος ανήλικων παιδιών. Αντιπαλεύει την κατάσταση που επι-
κρατεί στα νοσοκομεία, στις δομές πρωτοβάθμιας υγείας, με ένα δημόσιο σύστημα υγείας 
της «μιας νόσου», υποστελεχομένο, στο οποίο οι υγειονομικοί άνδρες και γυναίκες δί-
νουν τη μάχη χωρίς τα απαραίτητα μέσα προστασίας και εξοπλισμού. 
Τιμάμε την ιστορική επέτειο της 8ης Μαρτίου παγκόσμια ημέρα των γυναικών, η 
οποία καθιερώθηκε πριν από 111 χρόνια.
Το αγωνιστικό της μήνυμα φωτίζει τις σύγχρονες συνθήκες, την κοινή μας πάλη για ισό-
τιμα δικαιώματα ανδρών και γυναικών στην εργασίας, στην οικογένεια, στην κοινωνική 
δράση. 

Οι συνταξιούχοι την τελευταία 10ετία με τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν από όλες τις 
Κυβερνήσεις δέχθηκαν πολύ μεγάλες περικοπές στις συντάξιμες αποδοχές τους. Το συ-

νολικό τίμημα αυτών των περικοπών που συνεχίζονται υπολογίζεται γύρω στα 8 δις Ευρώ 
για κάθε χρόνο. 
Σε όλη αυτή την καταστρεπτική πορεία οι συνταξιούχοι με τους αγώνες τους κατάφεραν να 
αποκρούσουν ορισμένα μέτρα ακόμη πιο καταστροφικά που οι κυβερνήσεις σκόπευαν να 
εφαρμόσουν, όπως την προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους που έλαβαν την σύνταξή 
τους πριν την ψήφιση του νόμου 4387/16.  
Μετά την απόφαση του ΣτΕ όπου οι νόμοι 4051και 4093/12 κρίθηκαν  αντισυνταγματικοί 
αλλά μόνο για το 11μηνο (Ιούνης 2015, Μάης 2016), η Κυβέρνηση υπολόγισε ότι το κατα-
βληθέν ποσό ανέρχεται συνολικά σε 4δις για όλους τους συνταξιούχους για τις περικοπές στα 
δώρα, τις κύριες και επικουρικές τους συντάξεις. 
Αυτή την απόφαση η Κυβέρνηση την εφάρμοσε κουτσουρεμένη με πολιτική απόφαση της. 
Με βάση αυτή την απαράδεκτη ενέργειά της, η μεγάλη μερίδα των συνταξιούχων βγήκε 
εκτός και από τα 4δίς που ήταν να καταβληθούν. 
Για όσους τελικά πήραν μετά από πολλά χρόνια τα ποσά που τους αναλογούσαν, έρχεται 
τώρα η τσιμπίδα της εφορίας να τους πάρει πίσω ένα σημαντικό ποσό.
Καλούμε την κυβέρνηση μετά από όλες αυτές τις περικοπές που έχουν δεχθεί οι συνταξιού-
χοι, να μην προβεί σε καμιά φορολόγηση των αναδρομικών. 
Μετά από τόσες περικοπές η φορολόγηση που επιβάλλεται στα ποσά των αναδρομικών είναι 
τουλάχιστον απαράδεκτη, πολύ περισσότερο αφού τα ποσά αυτά καταβλήθηκαν στους συ-
νταξιούχους ατόκως. 

Μετά Τιμής 
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις

ΙΚΑ – OAEE – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ –– ΠΕΣ ΝΑΤ– ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟ-
ΡΩΝ –ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ –

Υπόμνημα της ΣΕΑ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικώνκ. Σκυλακά-
κη Θόδωρο με κοινοποίηση στον Υπουργό Εργασίας κ. Κ. Χατζηδάκη  

Για την φορολόγηση των αναδρομικών 

Αφού πρώτα ο υπουργός Εργασίας  Κωστής Χατζηδάκης «στόλισε» τους εργα-
ζόμενους του ΕΦΚΑ με διάφορα κοσμητικά, υπονοώντας λίγο - πολύ ότι αυτοί 

φταίνε για τις καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων, (κάτι θυμίζει στους σι-
δηροδρομικούς αυτή η τοποθέτηση του κ. Χατζηδάκη, όταν ετοίμαζε το ξεπούλημα 
του ΟΣΕ: Μας αποκαλούσε τεμπέληδες, υψηλόμισθους, μέχρι και ότι κλέψαμε βα-
γόνι, για να μας συκοφαντήσει στην κοινωνία) μετά άλλαξε τροπάρι και μετά την 
επίσκεψή του στον ασφαλιστικό Οργανισμό, έκανε λόγο για «αντιφατική εικόνα», 
για «δύσκολο αγώνα που δίνουν οι υπάλληλοι» και για «απαρχαιωμένες υποδομές». 
Αλήθεια, όμως, ποιος ευθύνεται γι' αυτό το χάλι, που καταγγέλλουν ασφαλισμένοι 
και εργαζόμενοι. Όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις έχουν βάλει το χέρι τους για 
την αποψίλωση του ΕΦΚΑ από το αναγκαίο προσωπικό, παραδίδοντας κρίσιμους 
τομείς σε ιδιώτες και αφήνοντας τους εναπομείναντες υπαλλήλους να παλεύουν 
με τεχνικά μέσα και υποδομές περασμένων δεκαετιών. Η τεχνολογία, που θα μπο-
ρούσε να απαλλάξει τους εργαζόμενους από το χρονοβόρο καψόνι της εκκαθάρισης 
των συντάξεων και τους ασφαλισμένους από χρόνια αναμονής, δεν είναι προτεραι-
ότητα όταν πρόκειται για τις ανάγκες των εργαζομένων και των συνταξιούχων, ενώ 
στην προκειμένη περίπτωση λειτουργεί και ως άλλοθι για να εξοικονομεί το κράτος 
χρήματα από τις συντάξεις που αργεί να καταβάλει. Ακόμα και τώρα, όμως, που η 
κυβέρνηση λέει ότι θα λύσει το θέμα, επιλογή της δεν είναι να ενισχύσει τον ΕΦΚΑ 
με μέσα και προσωπικό, αλλά να ιδιωτικοποιήσει ακόμα περισσότερο τις λειτουργίες 
του, ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει δικηγόρους και λογιστές οι οποίοι θα αναλάβουν 
το έργο απόδοσης των συντάξεων.

Κ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
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Οι αρμόδιοι μας ενημερώνουν
Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» έθεσε με e-mail ερώτημά στο Τμήμα Απονομής Συντάξεων 
του πρ. ΤΑΠΟΤΕ, υπόψη της κας Γεωργίας Φουντά και στο οποίο ανέφερε:
«Κυρία Φουντά, 
Όπως γνωρίζετε αρκετοί συνάδελφοι συνταξιούχοι, μέλη του Σωματείου μας, 
έχουν καταθέσει αίτηση ανάκλησης της σύνταξής τους ώστε να υπολογιστεί με 
τον ν. 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου).
Λόγω της πανδημίας, οι συνάδελφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν 
από τις υπηρεσίες του Ταμείου και απευθύνονται στο Σωματείο. 
Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε πού βρίσκεται το θέμα αυτό ώστε και 
εμείς με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τα μέλη μας.»
Η απάντηση από το Τμήμα Απονομής Συντάξεων του πρ. ΤΑΠΟΤΕ
«Σας ενημερώνουμε ότι τα αιτήματα των ανακλήσεων εκκρεμούν από το πρώτο 
τρίμηνο του έτους 2019. Δίδεται προτεραιότητα επεξεργασίας στην έκδοση αρχι-
κών συνταξιοδοτικών αποφάσεων. Τα αιτήματα ανακλήσεων δεν εξετάζονται σε 
σταθερή μηνιαία βάση, αλλά όταν αυτό επιτρέπεται από τον όγκο του υπηρεσια-
κού αντικειμένου. Στην περίπτωση επεξεργασίας, ο συνταξιούχος ενημερώνεται 
από την υπηρεσία μας. Ευχαριστούμε. 
Τμήμα Απονομής Συντάξεων πρ. ΤΑΠΟΤΕ»

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ
Με την κατάργηση του ΤΑΥΤΕΚΩ, χωρίς καμία προετοιμασία και ενη-

μέρωση, μεταφέρονται στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (πρώ-
ην ΙΚΑ) οι αρμοδιότητες που αφορούν ασφαλιστική ικανότητα προστατευ-
όμενων μελών (συζύγων και παιδιών) καθώς και την έκδοση ευρωπαϊκής 
κάρτας ασφάλισης. 
Ο κωδικός ασφαλισμένων του πρώην ΤΑΠΟΤΕ είναι 21012.
• Για τα έξοδα κηδείας, η διαδικασία για την καταβολή των εξόδων κη-

δείας είναι η εξής: 8 Για τα ΑΜΕΣΑ μέλη όλα τα σχετικά δικαιολογη-
τικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον συγγενή που επιμελήθηκε την 
κηδεία είτε από το γραφείο τελετών, στον ΕΦΚΑ. (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ). 8 Για τα ΕΜΜΕΣΑ 
μέλη (σύζυγοι) τα σχετικά δικαιολογητικά αποστέλλονται με συστημέ-
νο γράμμα στον ΕΦΚΑ, πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ, πρώην ΤΑΠΟΤΕ, στη διεύ-
θυνση : Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας, Τμήμα Α και Β Εξόδων 
κηδείας, Αγίου Κωνσταντίνου 5, ΤΚ 10431 Αθήνα.

• Παράταση  Ασφαλιστικής Ικανότητας προστατευόμενων μελών έως 
28/2/2022. Τελικά η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, μετά από παρέμβαση του σω-
ματείου μας με δύο επιστολές που στείλαμε στην Διοικητή του ΕΦΚΑ 
και κοινοποιήθηκαν στον Υπουργό Εργασίας, αλλά, κύρια, την κατα-
κραυγή που θα αντιμετωπίζανε από τους συνταξιούχους,  όπου από τη 
μια μέρα στην άλλη θα βρίσκονταν ανασφάλιστοι ηλικιωμένοι άνθρω-
ποι, ο Διοικητής του ΕΦΚΑ κ. Χάλαρης αναγκάστηκε να δώσει παράτα-
ση μέχρι τις 28/2/2022. Για το θέμα αυτό, το σωματείο μας θα επανέλθει. 

Με αγώνα τίμησαν την 7η Απρίλη, Παγκόσμια Μέρα Υγείας
Αγωνιστικά τίμησαν και φέτος οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία την Παγκόσμια Μέρα Υγεί-

ας, Τετάρτη 7 Απρίλη, με πολύμορφες δράσεις στις πύλες εισόδου των νοσοκομείων και συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας στις 4 μ.μ. Στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν, παίρνοντας αγωνιστικές 
αποφάσεις πολλά σωματεία εργαζομένων, όπως αυτά των νοσοκομείων «Ευαγγελισμός» και «Γεννηματάς».  
Κλιμακώνοντας τις αγωνιστικές του παρεμβάσεις το Σωματείο του «Θριάσιου» Νοσοκομείου, εξέφρασε την 
αντίθεσή στη μετατροπή του σε αποκλειστικά νοσοκομείο Covid, χωρίς καμία ουσιαστική ενίσχυση, ενώ στον 
«Άγιο Σάββα» οι κινητοποιήσεις είχαν και τον χαρακτήρα αλληλεγγύης ενάντια στην εκδικητική απόλυση 
του προέδρου του Σωματείου, Κ. Καταραχιά.Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας 
(ΟΕΝΓΕ) προκήρυξε τετράωρη στάση εργασίας.
Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία διεκδικούν:
8 Άμεση και άνευ όρων επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών νοσοκομείων, του προσωπικού και του εξοπλισμού 
τους. 8Άνοιγμα όλων των κλινών ΜΕΘ και πρόσληψη - εκπαίδευση του αναγκαίου αριθμού προσωπικού για 
τη λειτουργία τους. Άμεση επίταξη όλων των δομών του ιδιωτικού τομέα Υγείας (χειρουργείων, κλινών ΜΕΘ, 
εργαστηρίων κ.λπ.). 8 Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών και όλων των υπόλοιπων ειδι-
κοτήτων και κλάδων (παραϊατρικό, καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη, διοικητικοί, τεχνικοί). 8Να μην απολυθεί 
κανείς! Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 8Εξασφάλιση των απαραί-
τητων μέσων και μέτρων προστασίας. Άμεσα εξοπλισμό όλων των υγειονομικών μονάδων με τα απαιτούμενα 
υλικά. Το ΔΣ της ΕΝΟΤΗΤΑΣ στηρίζει και εκφράζει την αλληλεγγύη μας στον αγώνα των εργαζομένων 
στα δημόσια νοσοκομεία, που είναι και αγώνας δικός μας για να σωθούν ανθρώπινες ζωές. 

Εργαζόμενοι στα Δημόσια Νοσοκομεία: Κινητοποιήσεις στις πύλες των νοσοκομείων διεκδικώντας μέτρα για να σωθούν ανθρώπινες ζωές
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ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
48ωρη πανελλαδική απεργία στις 6 και 7 Απρίλη 2021 

των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία
Tα Δ.Σ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
(ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργα-
νισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), μετά από κοινή συνεδρίαση, απο-
φάσισαν να προκηρύξουν 48ωρη πανελλαδική προειδοποιητική απεργία στις 6 
και 7 Απρίλη, αντιδρώντας τόσο στην επίθεση που δέχεται, για μία ακόμη φορά, 
η Κοινωνική Ασφάλιση όσο και στις άθλιες εργασιακές συνθήκες που επικρα-
τούν στον ΕΦΚΑ.
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Ορ-
γανώσεων με Δελτίο Τύπου εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον αγώνα των 
εργαζομένων στα Ασφαλιστικά Ταμεία:
«Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνας (ΣΕΑ) των συνταξιουχικών ορ-
γανώσεων χαιρετίζουμε και στηρίζουμε την απόφαση των συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία για τη 48ωρη απεργία στις 6 
και 7/4/21.
Θεωρούμε αυτόν τον αγώνα δικό μας, συμμετέχουμε και  συμπαραστεκόμαστε με 
όλες μας τις δυνάμεις ενάντια στις αντεργατικές, αντιλαϊκές, αντισυνταξιουχικές 
πολιτικές της Κυβέρνησης που έχουν βάλει πλώρη για την ιδιωτικοποίηση της 
κοινωνικής ασφάλισης, παραδίδοντάς την, ως επενδυτικό προϊόν στα νύχια των 
αρπακτικών της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, στα κοράκια του κέρδους.
Εμείς οι συνταξιούχοι, που όλα αυτά τα χρόνια ζούμε τις βάρβαρες αντισυνταξιου-
χικές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων, ξέρουμε πολύ καλά τους υπευθύνους της 
σημερινής κατάστασης.
Πολύ καλά γνωρίζουμε ότι για τις θανατηφόρες περικοπές των κύριων και επι-
κουρικών συντάξεων μας, του ΕΚΑΣ, της 13ης - 14ης σύνταξης,  των κοινωνικών 
θεραπευτικών παροχών, για την αφαίμαξη και τα κουρέματα των αποθεματικών 
των ασφαλιστικών μας ταμείων, για τις δραματικές περικοπές στα φάρμακα, στην 
υγεία, για την απαράδεκτη καθυστέρηση της έκδοσης των συντάξεών μας ευθύ-
νονται οι αντεργατικές, αντιλαϊκές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων και όχι οι 
λεγόμενοι κατά την κυβέρνηση «γραφειοκράτες»  υπάλληλοι του  ΕΦΚΑ. Οι εντο-
λές είναι άνωθεν,,,, 
Όλα αυτά λέγονται για αντιπερισπασμό μπροστά στον στόχο της κυβέρνησης για 
την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, που δεν διστάζει για μια ακόμη 
φορά να επιστρατεύει ως προκάλυμμα, τον κοινωνικό αυτοματισμό.
Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, στηρίζουμε τα 
αιτήματά τους όπως αυτά αναφέρονται στις ανακοινώσεις τους, που είναι και δικά 
μας αιτήματα. Διεκδικούμε ό,τι αδίκως μας έχει αφαιρεθεί σε όλα μας τα δικαιώ-
ματα, που τα έχουμε πληρώσει με τον κόπο και το αίμα μιας ζωής και δεν τα χρω-
στάμε σε καμιά κυβέρνηση και σε κανέναν δανειστή. Θα συνεχίσουμε τους αγώνες 
μας, παρά τα μεγάλα προβλήματα των περιορισμών λόγω της πανδημίας, γιατί 
πολύ καλά από την πείρα μας γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ο δικός μας μονόδρομος.
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις
ΙΚΑ – OAEE – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ –– ΠΕΣ ΝΑΤ– ΠΣΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ – ΕΣΤΑΜΕΔΕ»

Μια εικόνα - χίλιες λέξεις
Φωτογραφία από μια εφημερία

στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»


